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RESUMO 
 

O consumo está presente no nosso dia-a-dia, somos uma sociedade 
consumista onde o consumo é tratado como algo rotineiro, normal e até mesmo 
como a única razão da existência. O objetivo do presente trabalho foi analisar a 
Responsabilidade Socioambiental de empresas de cosméticos, além da sua política 
de sustentabilidade, através das suas ações de marketing. A escolha das empresas 
seguiu três critérios principais: que fossem brasileiras; que tivessem atuação 
significativa (alcance) em todo território nacional; e que possuíssem programas de 
responsabilidade socioambiental. Dessa forma, foram analisadas as práticas das 
empresas cosméticas: O Boticário, Natura e Bio Extratus. A responsabilidade 
socioambiental visa estabelecer uma relação entre empresa, sociedade e 
sustentabilidade. Promover e participar do desenvolvimento da comunidade tem sido 
a meta das empresas para a conquista de novos mercados consumidores e clientes. 
Portanto, com o objetivo de constatar a percepção dos consumidores em relação 
aos projetos socioambientais desenvolvidos pelas empresas selecionadas, oitenta 
pessoas foram entrevistadas. Os resultados encontrados nesta pesquisa sugerem 
que é possível verificar e mensurar empiricamente o comportamento dos 
consumidores frente às ações de responsabilidade socioambiental das empresas. 
Ficou constatado que a maioria dos consumidores entrevistados tem conhecimento 
a respeito das ações de responsabilidade social das empresas selecionadas para 
este estudo. 
 
Palavras-Chave: Cosméticos, Consumo, Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Consumption is present in our day-to-day, we are a consumer society where 
consumption is treated as something routine, normal and even as the only reason 
for existence. The objective of this study was to analyze the Social Responsibility of 
cosmetic companies, as well as its sustainability policy, through its marketing 
activities. The choice of companies followed three main criteria: they were Brazilian, 
who had a significant role (range) nationwide, and possessing environmental 
responsibility programs. Thus, we analyzed the practices of cosmetic companies: O 
Boticario, Natura and Bio Extratus. Social and environmental responsibility is to 
establish a relationship between business, society and sustainability. Promote and 
participate in community development has been the goal of companies to conquer 
new markets and consumer customers. Therefore, in order to observe the 
perception of consumers in relation to social and environmental projects developed 
by companies selected, eighty people were interviewed. The results found in this 
study suggest that it is possible to verify and measure empirically the behavior of 
consumers in the face of actions of environmental responsibility of companies. It was 
found that the majority of consumers surveyed have knowledge about the social 
responsibility of the companies selected for this study. 
 
 
Keywords: Cosmetics, Consumer, Society. 
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1. Introdução 

         O consumo está presente no nosso dia-a-dia, somos uma sociedade 

consumista onde o consumo é tratado como algo rotineiro, normal e até mesmo 

como a única razão da existência. Consumir, seja para a satisfação de 

“necessidades básicas” ou “supérfluas”, é uma atividade presente em toda e 

qualquer sociedade humana. Na sociedade de consumo, não importa a faixa etária, 

o sexo, a nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. O que faz mover a 

sociedade de consumo não é, portanto, um conjunto fixo de necessidades, mas o 

desejo e o capricho. 

 Assim, padrões de beleza são impostos por uma sociedade arbitrária que 

incentiva o consumo agressivo de cosméticos e produtos de tratamento de beleza. 

 Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, perfumaria 

e Cosméticos (ABIHPEC), no ano de 2009 o setor movimentou cerca de R$ 17 

bilhões de reais na economia, um crescimento de 12,6% em relação ao ano de 

2008. Assim o Brasil passou a ocupar o terceiro lugar no ranking mundial de 

consumo de cosméticos. 

 Segundo a ABIHPEC, o setor que tem recebido mais investimentos, em 

cerca de 800% nos últimos 12 meses, é o de maquiagem, um tipo de produto que o 

consumidor só começa a utilizar depois de comprar outros itens como desodorante, 

sabonete e xampu. Segundo a associação o volume de vendas se divide em: 24,9% 

- cabelos; 14,8% - fragrâncias; 11,8% - descartáveis; 9,7% - banho; 9,6% - cuidados 

de pele; 9,3% - desodorantes; 9,0% - higiene oral; 6,7% - maquiagens; 3,4% - 

bronzeador e protetor solar e 0,7% - produtos de barbear. 

 Diante de um consumidor que se mostrará cada vez mais exigente nos 

próximos anos, terá valor crescente a rastreabilidade de produtos e processos 

produtivos. Diversos fatores estruturais, como o envelhecimento populacional, a 

valorização da qualidade de vida, o consumo precoce e o aumento do poder de 

consumo das classes de baixa renda serão responsáveis pelo ingresso de novos 

consumidores que, adicionalmente, se mostrarão cada vez mais exigentes e 

responsáveis do ponto de vista socioambiental (BARBOSA, 2004). 

 A Responsabilidade Socioambiental (RSA) e o desenvolvimento sustentável 

estão em franco crescimento desde a década de 1960, sendo que o foco na 

preservação do meio ambiente ainda é um assunto que vem sendo aos poucos 

incorporado ao tema da responsabilidade social corporativa (ASHLEY, 2005).   



11 
 

  

  A forma de pensar responsável das empresas era de que o meio ambiente 

servia como o repositório de recursos inesgotáveis e livres para o uso e o abuso por 

parte das pessoas e organizações; também era o depósito dos resíduos de todas as 

ações humanas, especialmente de toda produção industrial (NASCIMENTO, 2007). 

 De modo geral, a sociedade moderna pouco contribui para a 

sustentabilidade, sendo responsável pela aceleração e freqüência dos fenômenos 

que estão acontecendo, tal como o aquecimento global, cujos efeitos: aumento na 

intensidade e freqüência das chuvas, no período de estiagem, etc. são visíveis. 

 Para Garcia (2002) a Responsabilidade Socioambiental refere-se a 

responsabilidade geral das empresas por uma gestão sustentável, tornando assim 

uma combinação entre o sucesso econômico com os benefícios para a sociedade e 

o ambiente. 

  A Responsabilidade Social e Ambiental empresarial está sendo cada vez 

mais difundida e desenvolvida em todo o mundo sob diferentes nomes e conceitos, 

tais como Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Cidadania Empresarial (CE) 

e Responsabilidade Empresarial (RE). Como não há uma definição global e 

uniforme de responsabilidade social empresarial, conceitos relativos a este tema 

são histórica e culturalmente influenciados, tanto na prática social como no meio 

científico e político, variando de acordo com as realidades regionais ou nacionais 

(GILDE, 2010). 

 Termos como gestão ambiental e gestão social estão sendo aos poucos 

incorporados ao linguajar empresarial mundial e ao brasileiro, em lugar de conceitos 

conhecidos como “ações sociais”, “controle de poluentes”, “produtos e serviços de 

qualidade”. 

 A responsabilidade socioambiental visa estabelecer uma relação entre 

empresa, sociedade e sustentabilidade. As empresas de hoje não podem pensar 

em ações de desenvolvimento sustentável sem focar na responsabilidade 

socioambiental, tema esse de discussão em organizações que seguem as 

tendências de um mundo globalizado e informatizado (SOUSA, 2006). 

 Logo, a responsabilidade social tornou-se um dos fatores de competitividade 

para os negócios, por meio da construção positiva da imagem das empresas, que 

leve em conta a proteção do meio ambiente e do seu fator social. 

 Atualmente as empresas devem investir nas suas relações com todos os 

públicos dos quais precisam, sejam eles: clientes, fornecedores, empregados, 
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parceiros e colaboradores, sem deixar de lado a comunidade e a sociedade em 

geral. Promover e participar do desenvolvimento da comunidade tem sido a meta 

das empresas para a conquista de novos mercados consumidores e clientes. 

 As empresas contemporâneas precisam atrelar seus objetivos financeiros e 

econômicos a questões relacionadas com a cidadania, ética nos negócios e 

preservação do meio ambiente aos olhos da sociedade, a conduta social relevante 

vem sendo percebida como decisiva para definir prognósticos de sucesso ou 

fracasso empresarial (COSTA & CARVALHO, 2005). 

 Nesta perspectiva de responsabilidade socioambiental, além de conciliar a 

viabilidade econômico-financeira, respeito à natureza e promoção social, busca usar 

o poder de influência para sensibilizar todos os públicos com os quais as empresas 

dialogam, disseminando os princípios de um modelo de desenvolvimento mais 

equilibrado, duradouro e harmônico com a sociedade (SOUSA, 2006). 

 Portanto, o objetivo do presente trabalho foi analisar a responsabilidade 

socioambiental de três grandes empresas brasileiras do ramo de cosméticos: O 

Boticário, Natura e Bio Extratus, em virtude destas abrangerem, dentro de suas 

atividades, um amplo comprometimento com a responsabilidade social e ambiental. 

Para tanto, também foi levada em consideração a política de sustentabilidade das 

mesmas, apresentada através das suas ações de marketing, e a opinião de 

entrevistados. 
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2. Material e Métodos  

Para a realização deste trabalho foi realizada uma extensa revisão 

bibliográfica sobre a teoria administrativa da responsabilidade socioambiental. Desta 

forma, foram consultados livros, artigos científicos, materiais apostilados, 

reportagens jornalísticas, produções acadêmicas, dentre outros documentos. 

Definiu-se o ramo cosmético como objeto de estudo da responsabilidade 

socioambiental devido ao efeito minimizador de tais ações diante do consumismo 

desenfreado proposto por este ramo, que baseia-se na produção e comercialização 

de produtos “supérfluos”. 

 Já a escolha das empresas seguiu três critérios principais: que fossem 

brasileiras; que tivessem atuação significativa (alcance) em todo território nacional; e 

que possuíssem programas de responsabilidade socioambiental. Dessa forma, 

foram analisadas as práticas das empresas cosméticas: O Boticário, Natura e Bio 

Extratus. 

Para a análise das ações socioambientais das empresas selecionadas foram 

acessados dados públicos sobre a empresa, tais como materiais de divulgação 

institucional, publicações em jornais, revistas, livros, sites da empresa na internet e 

outras publicações disponíveis. 

Além disso, foram realizadas entrevistas estruturadas, em um método 

aleatório no mês de Julho com 80 pessoas, seguindo o questionário disponível no 

Apêndice, com o objetivo de determinar o alcance das ações de responsabilidade 

socioambiental das empresas dentre os consumidores.  
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3.   Resultados e Discussões 

3.1 O Boticário 

 A empresa teve início em 22 de março de 1977, como uma farmácia de 

manipulação, no centro histórico de Curitiba, Paraná. Miguel Krisgner, seu fundador 

com um espírito empreendedor, iniciou o desenvolvimento de novas fórmulas para 

uma linha própria de cosméticos naturais, cremes hidratantes e xampus a base de 

algas marinhas, que tiveram uma grande aceitação. 

 Com o crescimento da marca e o aumento da demanda, Krisgner percebeu a 

necessidade da construção de uma fábrica, instalada no município de São José dos 

Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, em 1982. 

 Atualmente, cerca de 350 itens compõem a linha de produtos. Inclusive, pela 

diversificação a sua linha de produtos atende a todas as classes socioeconômicas. 

 A empresa faz uso de matérias-primas naturais e sintéticas, embora 

preferencialmente utilize as de origem natural. Os ativos biológicos, como extratos 

de plantas, são extraídos da natureza e provenientes de fontes que não correm 

risco de extinção ou levem a qualquer dano ou desequilíbrio ambiental.  

 Para atender as solicitações de patrocínio de eventos ligados à ecologia e a 

projetos especiais, O Boticário optou por criar a Fundação O Boticário de Proteção 

à Natureza, com o intuito de financiar projetos relacionados à pesquisa e proteção 

da vida silvestre, área verde e unidades de conservação. 

 Assim, O Boticário mantém projetos por meio dos quais desenvolve ações 

em diversas frentes, focando, principalmente, nos aspectos sociais e ambientais. 

 O Essência da vida é um programa que tem por objetivo transmitir noções 

de cuidados na fase pré-natal, parto e pós-parto através de reuniões com as 

gestantes funcionárias, e as mulheres de funcionários. O programa oferece 

palestras e assistência em psicologia, musicoterapia, pediatria, terapia oriental, 

obstetrícia, serviço social, fisioterapia, odontologia, enfermagem. 

 Já no Programa Jovens Aprendizes a empresa seleciona jovens de 15 a 18 

anos, regularmente matriculados em escolas, para serem aprendizes na fábrica de 

cosméticos. Os mesmos recebem remuneração mensal, refeição, vale-transporte, 

assistência médica e uniforme, além de receberem treinamentos para o 

desenvolvimento de suas potencialidades para o processo de evolução desses 

jovens na empresa. 
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  Outro programa, denominado Áreas Naturais Protegidas, visa incentivar a 

conservação de terras privadas, fortalecendo o sistema nacional de unidades de 

conservação e criando reservas naturais privadas. Assim, por meio de suas 

Reservas Naturais, protege importantes remanescentes de dois dos biomas mais 

ameaçados do Brasil: Mata Atlântica e Cerrado. Além disso, incentivam outros a 

também investirem na proteção de áreas naturais, por meio de apoio a projetos e de 

pagamento por serviços ecossistêmicos (GREEN NATION, 2012). 

 Ainda, com o apoio da Fundação, o grupo O Boticário gerencia uma Central 

de Resíduos para onde são encaminhados os materiais recicláveis descartados 

nas dependências de São José dos Pinhais, além dos resíduos das próprias lojas e 

fábricas. Assim, com os rejeitos recolhidos têm sido confeccionados cadernos 

reciclados, que são distribuídos gratuitamente às escolas públicas da região 

metropolitana de Curitiba e do litoral do Paraná, onde a Fundação tem sua reserva 

natural (FAE BUSINESS, 2004). 

 Outro programa que tem a parceria do Grupo Boticário e visa à gestão 

adequada de resíduos sólidos é o “Dê a mão para o Futuro” da ABIHPEC. Seu 

foco é a capacitação e o acompanhamento técnico das cooperativas de catadores, 

que recebem recursos financeiros para aquisição de equipamentos e infraestrutura, 

além da conscientização da população sobre a importância da coleta seletiva 

(GRUPO BOTICÁRIO, 2013). 

 Além disso, foi criado um programa de logística reversa que visa o descarte 

adequado de embalagens pós-consumo da marca O Boticário. O Programa, 

denominado Reciclagem de Embalagens, disponível nas lojas O Boticário, contam 

com coletores especiais para receber dos consumidores estes materiais, após o 

término dos produtos (Figura 1). Com esta atitude, a empresa busca estimular o 

consumo consciente e a responsabilidade compartilhada (Figura 2) na tarefa de 

reduzir impactos ambientais com a correta destinação de resíduos (SILVA et al., 

2011). 
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Figura 1. Coletor do Programa Reciclagem de Embalagens – O Boticário. 

Fonte: www.comunidadebancodoplaneta.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Consumidora descartando embalagem vazia e panfleto de sensibilização. 

Fonte: www.istoedinheiro.com.br 
 

3.2 Natura 

 A Indústria e Comércio de Cosméticos G. Berjeaut Ltda. foi fundada em 1969 

por Jean-Pierre Berjeaut e pelo atual presidente da Natura, Antonio Luiz da Cunha 

Seabra, com o objetivo de vender produtos de cuidado pessoal que fossem 

produzidos com fórmulas naturais, de alta qualidade e a preços competitivos. 

 Em 1970, a empresa passou a ser nomeada Indústria e Comércio de 

Cosmética Natura Ltda. Nesta mesma década, a Natura optou pela venda direta 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=-OxvqYPhaYB8JM&tbnid=3TybcAjNSxkEmM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.comunidadebancodoplaneta.com.br%2Fphoto%2F1741754%3APhoto%3A304670%3Fcontext%3Duser&ei=GRUyUv-oGYP09gT5m4C4Dw&psig=AFQjCNHPrpTkzrGpasB8WB3JxUG1C8HZ0Q&ust=1379099785125498
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=-OxvqYPhaYB8JM&tbnid=3TybcAjNSxkEmM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.istoedinheiro.com.br%2Fnoticias%2F53459_AS%2B50%2BEMPRESAS%2BDO%2BBEM&ei=ExMyUqP5E4Xs8QTKkoHQDw&psig=AFQjCNHPrpTkzrGpasB8WB3JxUG1C8HZ0Q&ust=1379099785125498
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como a alternativa que viabilizaria o crescimento da empresa, apoiado na força das 

relações pessoais, nascendo, assim, a consultoria Natura, com vendas porta-a-

porta. 

 Atualmente, possui 250 mil consultoras, que vendem diretamente nos 4.500 

municípios brasileiros e 5% do total das vendas da empresa são feitas pela Internet. 

 No final da década de 90, uma nova economia e um novo consumidor, que 

tende a unir estética a saúde numa busca mais equilibrada por beleza, promoveram 

mudanças significativas na Natura. Assim, começou a despertar a grande 

preocupação com a sustentabilidade. 

 O Programa Crer Para Ver contribui para a melhoria da qualidade da 

educação oferecida pelo sistema público de ensino por meio de assistência técnica 

e financeira a projetos educacionais criativos e inovadores. Inclusive, diversos 

produtos são revendidos (Figura 3), sendo o valor arrecadado com a venda dos 

mesmos, destinado ao custeio do programa. 

 

Figura 3. Produtos cuja arrecadação financeira é destinada ao Programa Crer para Ver. 

Fonte: biavillarinho.wordpress.com 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=WxLdpRGcB8mR4M&tbnid=To_ot4yA2rLxCM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fbiavillarinho.wordpress.com%2Fconceito-subamarcas-natura%2F&ei=_RcyUrzaHYje8ASZw4HgDg&bvm=bv.52109249,d.eWU&psig=AFQjCNFZq7PVj-jrhaDz7I4RfTLPh0ht_Q&ust=1379101029919333
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 Já o programa Barracões Culturais da Cidadania oferece espaços de 

convivência e criações artísticas à comunidade, de modo a valorizar e ampliar a 

cultura local.  

 Dentre os projetos ambientais, podemos citar o Programa de 

Desenvolvimento Sustentável Junto às Comunidades Fornecedoras com o 

objetivo de aproximar a empresa da comunidade extrativista ou rural de modo a 

aprimorar o conhecimento quanto à sustentabilidade dos processos produtivos e 

dos impactos dos projetos nos fornecedores.  

 Por isso, entre 2000 e 2001, a Natura Cosméticos decidiu que toda a 

matéria-prima de seus produtos seria comprada não de grandes fornecedores ou de 

empresas, mas de pequenas comunidades extrativistas. 

 Assim, em associação com 19 comunidades rurais espalhadas pelo País, a 

Natura promove o manejo sustentável dos ativos envolvidos na produção dos seus 

cosméticos (PORTAL BRASIL, 2011). 

 Contudo, uma das principais referências da empresa nessa área é o 

programa de Logística Reversa, que compreende uma série de estudos e ações 

para monitorar o ciclo de vida das embalagens recicláveis de seus produtos. O 

projeto consiste em utilizar a logística já existente para retirar de circulação essas 

embalagens e materiais de divulgação já usados, para encaminhá-los à reciclagem. 

Criada em 2007, a Logística Reversa da Natura recolheu, em quatro anos, 500 mil 

toneladas de resíduos em São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo (FERREIRA, 2011).   

  Outro projeto importante é o Carbono Neutro, que tem como objetivo reduzir 

as emissões provenientes das atividades em toda a cadeia de negócios da 

empresa. Desde 2001 é feito um monitoramento a partir do método de Avaliação de 

Ciclo de Vida (ACV) dos produtos, que permite quantificar e mensurar os impactos 

ambientais. Uma das principais iniciativas, fruto desse programa, foi o 

desenvolvimento de embalagens de polietileno verde (Figura 4), produzido a partir 

da cana-de-açúcar e 100% reciclável (FERREIRA, 2011). 



19 
 

  

 

Figura 4. Embalagens de refis desenvolvidos com plástico verde, produzido a partir da cana-de- 

açúcar. 

Fonte: vilamulher.terra.com.br 

  

 Outro destaque da empresa é a Utilização de Refis. A Natura foi à primeira 

empresa brasileira de cosméticos a lançar produtos com refil em 1983. Em 2005, a 

empresa deixou de colocar no mercado 2,2 mil toneladas de embalagens com a 

venda de refis (Figura 5). A produção de refis comparada à das embalagens 

regulares reduz o consumo de matéria prima e diminui o impacto ambiental 

(NATURA, 2005). 

  

Figura 5. Embalagens de refil da Natura. 

                                                Fonte: naturavendas.wordpress.com 

https://vilamulher.terra.com.br/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=K10qdRnn7wr2xM&tbnid=D3nWgoI0KSpz5M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fnaturavendas.wordpress.com%2F2009%2F05%2F18%2Frefil%2F&ei=rxkyUprZMoTo8QSjo4GIDw&psig=AFQjCNEduXFViCfQPBUjnmX4fs9i0bVWmw&ust=1379101485844614
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3.3 Bio Extratus 

 A história da empresa teve início em 1989, em um salão de beleza em Belo 

Horizonte, quando os proprietários buscavam uma linha de cosméticos diferenciada, 

com qualidade e preço acessível. Aliando conhecimento e experiência, os antigos 

proprietários do salão e atuais proprietários da Bio Extratus iniciaram uma produção 

artesanal de cosméticos ricos em ativos naturais. 

 Em novembro de 1991, apostando na inovação e qualidade dos produtos, 

dois distribuidores atuais fizeram a encomenda do primeiro lote de produtos para 

distribuição no mercado de Campinas e São José dos Campos. Os produtos 

fizeram sucesso e iniciou o sistema de distribuição.  

 Em 1997 iniciou a construção de uma nova fábrica, localizada no município 

de Alvinópolis a 170 km da capital mineira. Em agosto de 1998 a Extratus Produtos 

Naturais passou a se chamar Bio Extratus Cosméticos Naturais. 

 Hoje o grupo Bio Extratus emprega 220 funcionários diretos e tem 71 

parceiros comerciais que já atingem  todo o território nacional. Através destas 

empresas a Bio Extratus  gera mais de 1000 empregos  indiretos em todo o Brasil. 

 Atualmente na Bio Extratus, os termos “pensamento verde”, 

“responsabilidade social” e “desenvolvimento sustentável” fazem mais do que parte 

do vocabulário e do ambiente de trabalho da empresa. A utilização de produtos 

biodegradáveis, a reutilização de materiais sintéticos e a reciclagem de materiais 

como o plástico e o papelão são ações prioritárias na Bio Extratus. 

 Neste sentido, a Bio Extratus possui projetos sociais voltados à comunidade, 

tais como a Fundação Bio Extratus que, desde janeiro de 2006 oferece aulas 

semanais de flauta doce para um grupo de crianças carentes. 

 Há ainda o projeto Música e Cidadania que atua no desenvolvimento social 

de crianças e adolescentes de Alvinópolis, uma cidade localizada no estado de 

Minas Gerais. 

 A empresa também investe em projetos de preservação ambiental e na 

recuperação de nascentes de água, através da arborização da área da sua fábrica e 

da construção de um complexo de lagoas. A preservação e os cuidados com a 

natureza são para a Bio Extratus motivo de orgulho e compromisso com a natureza 

e com toda a sociedade atual e futura. 

 Em 2002 a empresa inaugurou um processo de tratamento de todos os 

resíduos, gerados nos processos e atividades da empresa e recebeu o certificado 
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de licença ambiental da FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente). Neste 

processo todo o sistema de efluentes (industrial e sanitário) é canalizado para 

tanques apropriados onde recebem um tratamento adequado para devolver à 

natureza uma água compatível ao meio ambiente (BIO EXTRATUS, 2012). 

 A partir do ano 2006, devido o crescimento da empresa houve a necessidade 

de ampliação do tratamento de efluentes. Sendo assim, a empresa investiu em um 

novo tratamento por processo biológico anaeróbico seguido de valas de filtração 

onde todo o efluente é devolvido à natureza como água reutilizável. A parte sólida 

do efluente é retirada e transformada em adubo orgânico (BIO EXTRATUS, 2012). 

 Além disso, em 2010 a empresa passou por um processo de auditoria 

realizado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a qual lhe 

concedeu a Certificação ISO 14001. Trata-se de uma norma internacional de 

padrão de qualidade que garante que a empresa possui um Sistema de Gestão 

Ambiental atuando corretamente e, consequentemente, não prejudicando o meio 

ambiente em nenhuma etapa do seu processo de fabricação ou em atividades 

associadas a ele (BIO EXTRATUS, 2012). 

3.4 Percepções dos consumidores 

 Pode-se perceber, dentre os diversos programas socioambientais 

desenvolvidos pelas empresas, que há uma tendência à preocupação com a 

produção de resíduos pós-consumo. Contudo, caso os consumidores não 

colaborem com os processos, a efetividade de alguns programas pode ser 

prejudicada. 

 Portanto, 80 pessoas usuárias de produtos das empresas selecionadas 

foram entrevistadas quanto ao uso dos seus produtos e quanto ao seu 

conhecimento a respeito dos programas socioambientais.  

 Dentre a amostra, houve predomínio do sexo feminino, perfazendo um total 

de 85% dos entrevistados (Figura 6). Contudo, tal fato apenas retrata a realidade, já 

que as mulheres são as maiores consumidoras de produtos cosméticos. 
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Figura 6. Distribuição porcentual dos entrevistados em sexo feminino e masculino. 

  

 Quanto à faixa etária, observou-se uma concentração de entrevistados na 

faixa etária que compreendia 22 e 30 anos, embora, tenham sido entrevistados 

participantes de todas as faixas etárias definidas (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Faixa etária dos entrevistados. 

 

 Com relação ao uso dos produtos das empresas selecionadas, a Natura 
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produtos o público masculino mais utilizou. Nenhum entrevistado do sexo masculino 

relatou o uso de produtos da empresa Bio Extratus (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Uso dos produtos das empresas por sexo. 

  

 Quando perguntados a respeito dos programas socioambientais 

desenvolvidos pelas empresas, foi necessário explicar para alguns entrevistados no 

que consistia um programa socioambiental. 

 Nenhum dos entrevistados tinha conhecimento sobre programas 

desenvolvidos pela empresa Bio Extratus. Por outro lado, a empresa Natura teve 

seus programas reconhecidos por 63,75% dos entrevistados, sendo citado durante 

a entrevista o Projeto Crer para Ver, além da ampla comercialização de refis para 

os produtos e o uso do “plástico verde”. Quanto à empresa O Boticário, 20% dos 

entrevistados disseram conhecer programas socioambientas e citaram o 

recebimento de embalagens vazias pós-consumo (logística reversa) e a 

preservação da Mata Atlântica (Figura 9). 
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Figura 9. Número de participantes que conheciam programas socioambientais das empresas. 

 

 Mello Neto e Froes (1999) asseveram que a responsabilidade social, 

assumida de forma consistente e inteligente pela empresa, pode contribuir de forma 

decisiva para a sustentabilidade e o desempenho empresarial, indicando que do 

surgimento de um clima de maior simpatia pela imagem da organização, decorre a 

percepção de que a empresa deixa de ser a vilã responsável pela depredação da 

natureza, tornando-se uma empresa cidadã, que se traduz numa imagem 

corporativa de consciência social comprometida com a busca de soluções para 

graves problemas sociais que assolam a comunidade. 

 Desta forma, nos últimos anos, as empresas brasileiras do setor de 

cosméticos vêm agregando cada vez mais valor às suas marcas com iniciativas que 

mostram o interesse dos executivos no desenvolvimento da responsabilidade 

socioambiental. 

 Grajew (2001) ressalta que as “empresas que trabalham com a perspectiva 

socialmente responsável, que atuam no sentido de estabelecer uma agenda 

inclusiva, que prevejam benefícios para a comunidade, levam vantagem na disputa 

de mercado”. 

 Conforme os resultados das entrevistas são possíveis estabelecer uma 

relação entre os produtos mais vendidos e o maior conhecimento a respeito dos 

programas socioambientais da empresa. A Natura foi à empresa mais citada pelos 

entrevistados quanto à utilização dos produtos e quanto ao conhecimento a respeito 

dos programas socioambientais. 
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 Neste sentido, Garcia (2002) afirma que o uso da responsabilidade social 

como forma de obter benefícios é ao mesmo tempo uma oportunidade de promover 

o bem-estar da sociedade e de agregar valor para a empresa, não podendo ser 

relegado o segundo plano, sob o risco de ocasionar riscos financeiros e 

comprometer sua existência e sua atuação positiva na sociedade. 

 Foi constatado nas três empresas pesquisadas que a missão, visão e valores 

das mesmas evidenciam a preocupação com as causas sociais e ambientais e os 

problemas a serem abraçados por essas empresas. Por trás de perfumes, batons, 

sombras e cremes, encontramos o respeito ao meio ambiente, o investimento em 

pesquisa científica e a promoção de eventos ligados à preservação da natureza. 

 O Boticário investe na preservação do meio ambiente e em projetos para 

estabelecer melhorias no relacionamento da empresa com o seu público interno 

(oportunidades de emprego e qualificação profissional) e comunidade. A visão da 

empresa é também bastante realista e transparente, pois sabem que de nada 

adianta a empresa gerar resultados financeiros favoráveis se ao mesmo tempo 

estiver prejudicando a sociedade e a natureza. 

 Apesar dos programas que a O Boticário mantém, os mesmos foram pouco 

lembrados pelos entrevistados, provavelmente pelo fato da maior parte dos 

programas focarem o estado do Paraná (exceção: logística reversa) e dos 

entrevistados residirem no estado de Mato Grosso. Portanto, sugere-se que a 

empresa busque novas formas de atingir o consumidor do território brasileiro. 

 Já a Natura focaliza seus projetos sociais e ambientais em ações voluntárias, 

desenvolve ações de educação ambiental e treinamento sobre a prática de 

responsabilidade ambiental para colaboradores, estimulando o debate; promove 

campanhas internas dirigidas a familiares dos colaboradores e à comunidade do 

entorno imediato da empresa; apóia e participa de projetos de educação ambiental 

para a sociedade em geral. A empresa busca desenvolver projetos e orienta os 

investimentos visando à compensação ambiental pelo uso de recursos naturais e 

pelos impactos causados em suas atividades (NATURA, 2005). 

 Podemos supor que o fato dos programas socioambientais da Natura 

estarem estreitamente relacionados ao produto comercializado, além da forma de 

comércio (normalmente os consumidores leem uma revista para pedir o produto e 
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acabam obtendo informações adicionais) foram decisivos para o maior 

conhecimento dos programas desta empresa por parte dos entrevistados. 

 A Bio Extratus foca seus projetos nas causas sociais e em projetos na 

recuperação e preservação das áreas adjacentes ao pátio industrial da empresa 

que conta com gramados, que evitam a erosão, bouganvilles coloridas, palmeiras e 

flores ornamentais. Por possuir uma área bastante extensa, a empresa desenvolve 

atualmente um projeto de arborização que inclui a plantação de árvores nativas 

como jacarandás, mulatos, coqueiros e árvores frutíferas, atraindo pássaros de 

várias espécies, oferecendo à natureza um espaço para a preservação tanto da 

fauna quanto da flora. 

 Contudo, devido às ações sociais e ambientais da Bio Extratus serem 

restritas ao estado de Minas Gerais, foi constatado um desconhecimento com 

relação aos seus programas por parte dos entrevistados. 

 Desta forma, a responsabilidade social das organizações deve ser 

primordialmente um compromisso com seu público interno e com a comunidade na 

qual está inserida. A possibilidade de vantagens competitivas deve ser uma 

conseqüência de suas atividades, não o objetivo fim. Portanto, os valores de uma 

empresa devem estar fundamentados na ética e na seriedade de suas ações. 

 A sociedade está cada vez mais alerta, conseguindo melhor identificar as 

empresas que são sérias daquelas que buscam essas ações apenas para promover 

sua imagem. Para o consumidor, se a empresa não for responsável socialmente, se 

não cumprir as questões das legislações trabalhista e ambiental, sua imagem fica 

prejudicada. Evidentemente, a maioria dos consumidores não percebe isso através 

de uma visão conceitual da responsabilidade social, porém, se a empresa estiver 

poluindo o meio ambiente, estiver sendo injusta nas suas relações de trabalho ou 

no próprio atendimento ao consumidor, tais circunstâncias vão ficar marcadas para 

o cliente. 
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4. Considerações Finais 

  

 Nas últimas décadas as discussões geradas em torno da consciência 

ecológica estão abrindo caminho para o desenvolvimento não apenas de novos 

produtos, mas também, novas oportunidades de negócios e novos mercados de 

trabalho, o que por sua vez, vem contribuindo para a consolidação das práticas da 

responsabilidade sócio-ambiental. 

 A responsabilidade social deve ser tomada como cultura empresarial, e um 

recurso para gestão através do qual é possível praticar ações sociais, ambientais e 

mercadológicas, indicando sinais de prosperidade mantendo o respeito ao meio 

ambiente e à sociedade. 

 As empresas cosméticas pesquisadas, O Boticário, Natura e Bio Extratus 

aplicaram a responsabilidade social à sua estrutura, propondo diversos programas 

socioambientais cujo principal objetivo é gerar benefícios para a sociedade. Assim, 

essas empresas buscam conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a 

preservação do meio ambiente de maneira sustentável. 

         Os resultados encontrados nesta pesquisa sugerem que é possível verificar e 

mensurar empiricamente o comportamento dos consumidores frente às ações de 

responsabilidade socioambiental das empresas. Ficou constatado que os 

consumidores entrevistados têm uma visão positiva das ações de responsabilidade 

social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

  

5. Referências Bibliográficas 

 

ASHLEY, P. A. Ética e responsabilidade social nos negócios: estratégias de 
negócios focadas na realidade brasileira. 2. Ed. São Paulo: Saraiva 2005. 
 
ABIHPEC. Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, perfumaria e 
Cosméticos. 2009. Disponível em <http://www.abihpec.org.br/>. Acesso em: 10 jul. 
2013 
 
BARBOSA, L. A sociedade de consumo. Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro, 2004. 
 
BIO EXTRATUS. Responsabilidade ambiental. 2012. Disponível em: 
<http://www.bioextratus.com.br/empresa/politica-ambiental>. Acesso em: 20 jul. 
2013. 
 
BUFFARA, L. C. B; PEREIRA, M. F. Desenvolvimento Sustentável e 
Responsabilidade Social: um estudo de caso no grupo o Boticário. Santa Catarina. 
Revista de Ciências da Administração – v.5, n.09, jan/jul 2003. 
 
COSTA, A. M.; CARVALHO, J. L. F. Legitimando papeis ou conciliando interesse? A 
reprodução discursiva da responsabilidade social empresarial.Anais do Encontro 
Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração. Brasília, DF, 2005. 
 
FERREIRA, R. G. As 50 empresas do bem. Isto É Dinheiro. Na edição: 704 2011. 
 
GARCIA, B.G. et al. Responsabilidade social das empresas: a contribuição das 
Universidades. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002. 
 
GILDE. O que é a Responsabilidade Social Empresarial? 2010. Disponível em: 
<http://www.csr-training.eu/fileadmin/downloads/PT/PT.pdf>. Acesso em: 20 jul. 
2013. 
 
GRAJEW, O. Por um mundo mais seguro. Guia Exame de boa cidadania 
corporativa. São Paulo, v.754, n.24, p. 20-21, nov. 2001. 
 
GREEN NATION. ONGs ambientais. 2012. Disponível em: 
<http://www.greennation.com.br/pt/dica/52/Equipe-GreenNation/ONGs-Ambientais>. 
Acesso em: 20 jul. 2013. 
 
GRUPO BOTICÁRIO. Beleza é o que a gente faz há três décadas.2013. 
Disponível em: http://www.grupoboticario.com.br/institucional/Paginas/uma-bela-
historia.aspxm>. Acesso em: 20 jan.2013. 
 
MAXIMIANO, A. C. A.Teoria geral da administração: da escola científica à 
competitividade globalizada. São Paulo: Atlas, 2000. 
 

https://www.abihpec.org.br/
https://www.bioextratus.com.br/empresa/politica-ambiental
https://www.csr-training.eu/fileadmin/downloads/PT/PT.pdf
https://www.greennation.com.br/pt/dica/52/Equipe-GreenNation/ONGs-Ambientais
https://www.grupoboticario.com.br/institucional/Paginas/uma-bela-historia.aspxm
https://www.grupoboticario.com.br/institucional/Paginas/uma-bela-historia.aspxm


29 
 

  

MELLO NETO, F. P.FROES, C. Responsabilidade social e cidadania 
empresarial: a administração do terceiro setor. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
1999. 
 
NASCIMENTO, L. F. Quando a gestão social e a gestão ambiental se encontram. 
XXXI Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro, 2007. 
 
NATURA. Relatório Anual Natura 2005. Disponível 
em:<http://www.natura.net/portal_ri/arquivos/RA2005_PORT.pdf>. Acesso em: 5 
jun. 2013. 
 
PORTAL BRASIL. Sustentabilidade nas empresas. Revista Brasilis. 2011. 
Disponível em: <http://revista.brasil.gov.br/especiais/rio20/desenvolvimento-
sustentavel/sustentabilidade-nas-empresas-brasileiras>. Acesso em: 20 jul. 2013. 
 
SILVA, Gisele Fernanda Rocha; CARVALHO, Paulo Henrique de Brito; SANTOS, 
Amanda do Nascimento; FARIAS, Ana Paula da Silva. Logística reversa: um estudo 
de caso numa franquia do Boticário localizada em Serra Talhada (PE). Gestão da 
Produção, Operações e Sistemas, no 4, 2011. 
 
SOUSA, A. C. C. Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável: a 
incorporação dos conceitos à estratégia empresarial. Dissertação (Mestrado em 
Ciências e Planejamento Energético). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2006. Disponível em: 
<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/sousacc.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://revista.brasil.gov.br/especiais/rio20/desenvolvimento-sustentavel/sustentabilidade-nas-empresas-brasileiras
https://revista.brasil.gov.br/especiais/rio20/desenvolvimento-sustentavel/sustentabilidade-nas-empresas-brasileiras
https://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/sousacc.pdf


30 
 

  

6. Apêndice  
 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 
 
 

1) SEXO: 
 
(  ) Feminino  (  ) Masculino  
 

2) IDADE: 
 
(   ) Entre 15 e 21 anos (   ) Entre 22 e 30 anos (   ) Entre 31 e 40 anos   

(   ) Entre 41 e 50 anos (   ) Acima de 51 anos 

 
3) Já usou algum produto da empresa O Boticário? 

 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

4) Conhece algum programa socioambiental da empresa O Boticário? 
 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

5) Em caso afirmativo, qual é o programa? 
 
__________________________________________ 
 

6) Já usou algum produto da empresa Natura? 
 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

7) Conhece algum programa socioambiental da empresa Natura? 
 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

8) Em caso afirmativo, qual é o programa? 
 
__________________________________________ 
 

9) Já usou algum produto da empresa Bio Extratus? 
 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

10) Conhece algum programa socioambiental da empresa Bio Extratus? 
 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

11) Em caso afirmativo, qual é o programa? 
 
__________________________________________ 


